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„Rašau norėdama nuoširdžiai padėkoti 
Jums už laiku suteiktą pagalbą, kurios dėka 
dabar sūpuoju mažą dukrytę. Net negaliu 

apsakyti žodžiais kokia esu dėkinga.“

„Pirmadienį mums gimė sveikas ir gražus 
sūnelis. Visi esame be galo laimingi ir kasdien 
dėkojame likimui, kad šiandien tai turime. 
Didžiausios jums sėkmės. Ačiū!“ 

„Dar kartą AČIŪ, kad buvote šalia 
sunkiausiu periodu“

„Mums jau 3 mėnesiai. Negali taip būti, kad 
vaikutis į pasaulį belstųsi šiaip sau. Jis visada su 
savimi atsineša kokią nors žinią. Ir ačiū Jums už 

palaikymą, kai bijojau viso pasaulio“ 



„Jaučiausi, kad pasaulis slysta iš po kojų ir buvau apsispren-
dusi darytis abortą. Paskambinau į „Krizinio nėštumo centrą“, 
galvodama, kad kreipiuosi į kliniką. Bet atvykus gavau emoci-
nę pagalbą. Vyras sakė, kad palaikys mane, ką benuspręsčiau, 
nors iš esmės buvo prieš gyvybės nutraukimą. 
Dabar suprantu, kad vos nepadariau didžiausio nusikaltimo 
šiame gyvenime. Jei ne „Krizinio nėštumo centras“, dabar ne-
turėčiau savo mylimo vaikelio... Čia gavau visokeriopą pagalbą 
- pamestą dalį iš savo mamos pusės. Svarbiausia kreiptis pa-
galbos ir jos tikrai gausi, aišku bus sunku, bet būsi apdovanota 
nauja gyvybe ir didele vidine stiprybe.“

„Žinia kaip iš giedro dangaus. Jautėmės nepasirengę: per 
mažas butas, per maži automobiliai, nepakankamos paja-
mos, o tas jausmas vėl pradėti sauskelnių maratoną. Aš ką 
tik turėjau grįžti į darbą… Pradėjom su vyru svarstyti apie 
„išvalymą“…Verkiau. Jaučiau gėdą kad abejoju… Aš dieno-
mis negalėjau nieko normalaus nuveikti, aš tik svarsčiau, 
kokį sprendimą priimti. Kol vyras pasakė „mes matyt nieko 
nedarysim“. Tada tarsi akmuo nuo širdies nusirito, graudi-
nausi ir verkiau, nes ŠIS nieko nedarymas buvo nuostabus 
sprendimas.  
Dabar šeimoje mes jau penkiese. Mūsų mažylis nuosta-
bus, jo šypsena kerinti. Baisu net pagalvoti, kaip būtų be 
jo. Net nemoku apsakyti, kokia šiluma, pilnatve ir pasitikė-
jimu užpildo mane vaikai. Vaikai tai stebuklai ir dovana… „

„Nuoširdus ačiū Jums, kad esate ir padedate mergi-
noms sunkią akimirką, kuri dovanoja nuostabiausią 
stebuklą pasaulyje - kūdikį! Tapti mama yra nepakar-
tojamas jausmas! ! Džiaugiuosi, kad Dievas atsiuntė 
man šį stebuklą. ) Ir drąsinu visas moteris nedvejoti 
šiuo pasirinkimu, nes visada visos sulauksime daug 
šiltos ir nuoširdžios pagalbos!“



Nuolatiniai organizacijos darbuotojai - 7  (4 etatai) 

APIE ORGANIZACIJĄ
Krizinio nėštumo centras yra nevyriausybinė organizacija, įkurta 
padėti moterims, išgyvenančioms neplanuotą, krizinį nėštumą, 
vaikelio netektį dėl persileidimo, priešlaikinio gimdymo, taip pat 
padėti moterims sunkiai išgyvenančioms nėštumo nutraukimą. 
Tai vienintelė tokia pagalbos organizacija Lietuvoje.

Zita Tomilinienė
Vadovė
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Lektoriai: 8 asmenys (4 moterys ir 4 vyrai)

Kiti 78 organizacijos savanoriai: 

Psichologai - 20
Ginekologai, akušeriai -15
Dulos - 10
Teisininkai – 7                                      
Genetikas - 1
Kiti – apie 25

APIE ORGANIZACIJĄ

Ineta, 
dula

Gailė,  
moterų palydėtoja, lektorė

„Visada turėjau norą padėti. Ir tai darau. Buvimas šalia 
besilaukiančios moters neleidžia padėti truputį, tada kai galėsiu, ne... 
Turi padėti tada, kada reikia jai, mamai. Ir čia atsiveria savanorystės 
pilnatvė, tu pirmiausia pasižadi sau ir tada lauki kada pakvies. 
Kiekvienoje kelionėje su besilaukiančia mama keliauja visa mano 
šeima, vyras, kuris perima mano darbus, vaikai, kurie tą dieną turi 
išgyventi be mamos. Tada ta moteris tampa mūsų šeimos dalimi, kol 
atkeliauja kita... Taip ir sukasi mūsų savanorystės ratas.“

„Mane įkvepia, kai matau kaip su pagalba gali pasikeisti 
kito žmogaus gyvenimas. Kai gali pasidalinti savo 
žiniomis. Norisi parodyti moterims kitą - šviesiąją 

gyvenimo pusę, padėti atrasti savo pomėgius, stiprybes.“ 



Kreipėsi 318 nauji asmenys: 277 naujos moterys ir 41 vyras, kurių partnerės 
neplanuotai laukėsi. 

PAGALBA MOTERIMS

Dar 54 moterų gavo tęstinę pagalbą.

GIMĖ 51 KŪDIKIS, 
moterims, kurios kreipėsi pagalbos į Krizinio nėštumo centrą.



Viso – 1356

Psichosocialinių – 812

Psichologinių – 277

Ginekologinių – 25 

Dulų – 10

Teisinių – 15

Genetiko – 5

Kita savanorio pagalba/konsultacija – 205

Žindymo konsultacija – 3

Gimdymas - 4

SUTEIKTA KONSULTACIJŲ:

Telefonu – 672 | Internetu – 219 | Gyvai – 465

KONSULTACIJŲ SKAIČIUS 
PAGAL POBŪDĮ: 



Po persileidimo – 2 grupės (po 10 užsiėmimų)

2017 m. gegužės 19-21 dienomis bei spalio 27 -29 dienomis Vilniuje buvo 
organizuoti dviejų dienų terapiniai seminarai poabortinį potrauminį sindromą 
išgyvenančioms moterims. Jo metu psichologai ir specialiai Rachelės programos 
apmokyti savanoriai moterims padėjo įveikti kūdikio netekties traumą, 
naudodami Bibliodramos, psichodramos, meno terapijos ir kitus metodus. 

Po aborto – 1 grupė (10 užsiėmimų)

GRUPINIAI UŽSIĖMIMAI 
MOTERIMS:

RACHELĖS REKOLEKCIJOS

Išgyvenančioms krizinį nėštumą – 1 grupė (10 užsiėmimų)

 “Svarbiausia buvo tai, jog galėjau atvirai išsakyti kylančias emocijas ir jausmus, net tokius, 
kurie man pačiai nėra priimtini ar yra gąsdinantys. Ir visada buvau išklausyta, ir niekada 
nesmerkiama.
Grupinė patirtis buvo labai svarbi tuo, kad nustojau jaustis vienintelė, kuriai nepasisekė. 
Išmokau garsiai išsakyti jausmus, o kartu juos suprasti ir priimti.” Gabija

„ Prieš rekolekcijas jaučiau nerimą, nuovargį, tuštumą, baimę, po rekolekcijų jaučiu pilnatvę, 
džiaugsmą, vienybę, meilę, paguodą.“ Justė

„Prieš rekolekcijas buvau sumišusi ir apsunkusi nuo savo naštos ir kančios. Tikėjausi išsilaisvi-
nimo, atleidimo ir tikėjimo sustiprinimo. Besibaigiant rekolekcijoms, perėjus gedėjimo laiką, 
pamačiau viltį ir šviesą, atradau savo gyvą ir mylinčią širdį, kuria žadu visada tikėti ir pasitikėti.“ 
Kristina

„Viskas buvo labai šaunu. Esate puiki, darni komanda, kuri harmoningai ir be priekaištų vedėte 
mus viso savaitgalio metu. Buvau Jumis visais sužavėtas. Net nesitikėjau ir negalvojau, kad 
vyksta ir teikiami tokie nuostabūs ir gydantys dalykai. Milžiniškas ačiū!“ Jonas



· Moterų amžius: 14 – 59 m.

· Nėštumo savaitės: nuo 3 sav. iki 35 sav. Taip pat moterys po gimdymo 
nėštumo nutraukimo, persileidimo. 

 
· Valstybės iš kurių kreipėsi moterys: Lietuva, Rusija, Turkija, Didžioji 
Britanija, Kanada, Švedija, Ispanija, Šiaurės Airija, Vokietija, Danija, Suomija, 
Pietų Afrikos respublika

MIESTAI IŠ KURIŲ KREIPĖSI: Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Alytus, 
Švenčionys, Kupiškis, Utena, Mažeikiai, Elektrėnai, Šalčininkai, Naujoji Akmenė, 
Ignalina, Telšiai, Šilutė, Jonava, Joniškis, Druskininkai, Trakai,  Širvintos, Kazlų 
Rūda, Kretinga, Kaišiadorys, Varėna, Šilalė, Tauragė, Pasvalys, Marijampolė, 
Panevėžys, Pakruojis, Radviliškis, Skuodas, Kupiškis, Šakiai, Raseiniai, Biržai, 
Prienai, Kybartai.             

BESIKREIPUSIŲ 
MOTERŲ DINAMIKA:



Kūdikio kraitelis  - 31

Sauskelnės - 11470  vnt.

Vežimėliai – 36

Lovelės -10 

Autokėdutės -21

Vaikiški drabužiai – 144 kompl.

Nėščiųjų drabužiai –19
 
Kiti daiktai kūdikiams ir moterims – 133

Maitinimo kėdutės – 3

Moteriški drabužiai – 23

Mišinukai -23

Daugkartinės sauskelnės- 17

PER METUS SUTEIKTA 
FINANSINĖS PARAMOS 
UŽ 5148 EURŲ 
SUTEIKTA KITOS MATERIALINĖS PARAMOS: 



2017 m. centras organizavo fotografijų parodos “Kaip gerai, kad tu gimei” 
su moterų, kurios išgyveno neplanuotą, krizinį nėštumą, sulaukė pagal-
bos iš Krizinio nėštumo centro ir dabar džiaugiasi motinyste, istorijomis, 
atsiradimą. Ši paroda jau aplankė nemažai įvairių Lietuvos vietų – uni-
versitetų, bažnyčių, bibliotekų, prekybos centrų, bei kitų gausiai lanko-
mų vietų. Kaip liudija šiose fotografijose užfiksuotos gyvenimo istorijos, 
visos problemos yra išsprendžiamos, o neplanuotas nėštumas gali tapti 
nuostabia motinystės dovana.

“KAIP GERAI,  
KAD TU GIMEI” 



“KAIP GERAI, KAD TU GIMEI” 



Projekto metu į švietėjiškus ugdomuosius seminarus įtraukėme apie 2610 jaunų 
žmonių (15-19 metų amžiaus). Pravedėme 88  paskaitas - seminarus (2 akade-
minių val. trukmės). Jaunimą supažindinome su žmogaus gyvybės vystymusi 
iki gimimo, atsakingu ir pagarbiu požiūriu į tarpusavio santykius, į lytinius san-
tykius, neplanuotu nėštumu pasibaigusių santykių sprendimo būdus, nėštumo 
nutraukimo priežastis, fiziologinius, psichologinius bei moralinius padarinius, 
įvairius ruošimosi šeimos kūrimui bei tėvystei/ motinystei aspektus.

PASKAITOS JAUNIMUI 

ATSILIEPIMAI

„Man stipriausią įspūdį padarė 
jausmingos gyvenimo istorijos. Jo-
kia teorija neišmokys taip, kaip pa-
moko kito žmogaus patirtis. Paskai-
ta privertė susimąstyti, paliko didelį 
įspūdį ir suteikė daug žinių. Labai di-
delis ačiū už jausmingus pasakoji-
mus, naujas žinias ir patarimus„

 „Man labiausiai įspūdį padarė 
statistika ir asmeninė patirtis, vi-
deo apie vaisiaus formavimąsi.“ 

„Svarbiausia, kad sužinojau dau-
giau apie santykių svarbą ir gyvy-
bės vertę, kad nereikia skubėti.“

„Man stipriausią įspūdį padarė 
gyvenimo istorijos. Mano many-
mu tokios paskaitos yra labai svar-
bios mums kaip paaugliams. Po 
šios paskaitos esu įsitikinusi, kad 
abortus galima daryti tik su svei-
kata susijusiomis problemomis.“



· 2017 m. www.aukok.lt portalo pagalba– „Išgelbėk naujo žmogaus 
gyvybę padėdamas nėščiajai“, surinkta 16926 eurų.

· Projektas „Gyvybės kultūros sklaida jaunimui“, kurio pagrindinis 
tikslas – paskaitų jaunimui skaitymas.  „Lietuvos katalikų religinė šalpa“ 
šiai veiklai skyrė 4214 eurų. (2017.05.01-2018.04.30).

· Projektas „Tęstinė materialinė pagalba sunkiai besiverčiančioms 
nėščioms moterims ir jų kūdikiams“.  „Lietuvos katalikų religinė šalpa“ 
šiai veiklai skyrė 4 446,66 eurus. (2017.11.01-2018.11.30).

· Projektas “Gyvybės kultūros sklaida jaunimui mokyklose”. 6592,50 
eurų paramą skyrė “Immaculata” fondas (2017.10.01– 2018. 06.30).

· Nuo 2017.08.07 iki 2017.12.31 vykdėme Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos finansuojamą projektą „Kompleksinė konsultacinė pagalba 
moterims krizinio nėštumo metu, krizinių nėštumų bei nėštumo 
nutraukimų prevencija“. Projekto vykdymui skirtos lėšos - 6000 eurų.  

· 2016.09.01-2017.08.31 vykdytas „Renovabis“ fondo finansuotą 
projektą „Kompleksinė tęstinė pagalba moterims, patiriančioms krizinį 
nėštumą“. Pagal šį projektą gauta 40 000 eurų. 

· 2016.09.01 – 2017.08.31 laikotarpiu vykdytas projektas „Organizacijos 
darbuotojų bei savanorių fondoieškos, komunikacijos ir konsultavimo 
įgūdžių tobulinimas“. Projektui gautas finansavimas - 28 000 eurų.

· 15-osios Tarptautinės Kalėdų labdaros mugės parama – 1100 eurų. 
Parama buvo skirta daiktų sandėliavimo dėžėms įsigyti.

2017 METAIS ORGANIZA-
CIJA VYKDĖ IR TEBEVYK-
DO ŠIUOS PROJEKTUS:



PER METUS GAUTA DAUG PARAMOS 
DAIKTAIS (VEŽIMĖLIAIS, LOVYTĖMIS, 

RŪBAIS, KĖDUTĖMIS IR KITA), DAUGIAU 
NEI PUSĖ GAUTOS PARAMOS JAU 

IŠDALINTA ŠEIMOMS.

„Bet vos tik tas vaikas ateina į pasaulį ... atrodo taip ir turėjo būti. 
Aš galvoju, kad ši patirtis turėtų užauginti pačią moterį, tai aš pa-
linkėčiau to nebijoti“ 
Girmantė Vaitkutė, atlikėja 

„Gal galim, iš tikrųjų, padaryti tą pasaulį gražesnį su vaikais?" 
Indrė Kavaliauskaitė-Morkūnienė 

"Motinystei pasiruošti neįmanoma. Kai tai atsitinka, tai yra mums 
skirtas laikas."
 Justė Arlauskaitė, atlikėja

"Tą akimirką, kai sužinojau, kad Ieva laukiasi, labai aiškiai supra-
tau, kad ji bus mano moteris visam gyvenimui. Ir dabar esu labai 
laimingas". Ieva Ir Lukas Kašėtai tuomet draugavo vos mėnesį. 
Žinia apie Ievos nėštumą Lukui sukėlė šoką. Bet ir dabar Lukas 
tikras: netyčiukas - dovana, ne problema, nors tuo metu atrodyti 
gali ir kitaip. 

“Kiekvienas vaikas unikalus. Jis gali būti ir paguodos, ir įkvėpimo 
šaltinis. Nereikia atimti šanso žmogui džiuginti pasaulį savo buvi-
mu. Nei vienam žmogui”, įsitikinusi atlikėja Girmantė Vaitkutė. 

"Vaikui nereikia daiktų. Jam nereikia namų specialių ar dar kažko-
kių dalykų. Vaikui reikia tavęs”, sako radijo laidų vedėjas Timūras 
Augucevičius. 



Akimirkos iš 2017 m. rugsėjo mėn. vykusio savanorių metinio susitikimo 
Melkio sodyboje Vilniaus raj.

MOKYMAI / 
KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS
RENGINIAI

2017m. vasario 10 - 12 d. vykę savanorių bei darbuotojų mokymai, 
kuriuos vedė ilgametę darbo praktiką krizinio nėštumo centre „Alterna-
tives Trust East London“ turinti Julia Acott iš Didžiosios Britanijos.



Motinos dienos proga Gegužės 2 d. vyko Dariaus Udrio organizuotas 
labdaringas renginys, kurio metu žmonės suaukojo 3850 eurų. Renginio 

metu buvo aukcionas, koncertavo 
nemažai žinomų Lietuvos atlikėjų - 
Girmantė Vaitkutė, Erica Jennings, 
Jurgis Didžiulis, Edgaras Lubys, 
Subtilu – Z bei kiti. 



Gegužės 5 d. vyko paramos koncertas „Kaip gerai, kad tu gimei“, kuri 
organizavo Latvijos ambasada Lietuvoje. Šio renginio metu gerų 
žmonių dėka suaukoti 417,5 eurai. Savo atliekamais kūriniais džiugino 
tarptautinių konkursų laureatas pianistas Darius Mažintas bei atlikėjai 
iš Latvijos – Inese Šulžanoka ir Maris Treijs. 



FINANSINĖ 2017 M.  
ATASKAITA

Patirtos išlaidos EUR
Išmokėtas darbo užmokestis 30259,00
Sumokėta Sodros mokesčių 14521,00
Sumokėta GPM 1817,00
Buhalterinės išlaidos 1298,00
Biuro išlaikymo išlaidos 1773,00
Kanceliarinės - administracinės išlaidos 4282,00
Ryšio išlaidos 760,00
Viešinimo veiklai (spauda, lauko reklama, Google, FB 
reklama, video/ audio klipukų kūrimas, komunikacijos 
paslaugos)

22007,00

Darbuotojų kvalifikacijos kėlimo išlaidos 2001,00
Savanorystės išlaidos 281,00
Degalų išlaidos 462,00
Pašto ir siuntų išlaidos 161,00
Finansinė parama nėščioms ir pagimdžiusioms moterims 5148,00
Jaunimo edukacinės išlaidos (honorarai lektoriams su 
mokesčiais)

8474,00

IŠ VISO 93244,00



FINANSINĖ 2017 M.  
ATASKAITA

Gautos pajamos EUR
Subsidijos, dotacijos (ministerija, savivaldybė) 6500
Fondų parama (pagal atskirus projektus) 13548
Verslo įmonių parama       8892
Paslaugų pardavimas 1273
Privačių asmenų parama:
        Gyventojų pajamų 2 proc. 4488
        Tiesioginė privačių asmenų parama 11711
         Per aukojimo portalą “Aukok.lt” 16926
IŠ VISO 63338



NUOŠIRDŽIAI DĖKOJAME 
SAVO PARTNERIAMS IR 

RĖMĖJAMS



REKVIZITAI: 
 
VŠĮ KRIZINIO NĖŠTUMO CENTRAS
ĮM.KODAS:  303165907
J. JUZELIŪNO 33 - 16, 07100 VILNIUS

BUVEINĖS ADRESAS:
M.K. PACO G. 4, LT-10309, VILNIUS

ATSISKAITOMOJI SĄSKAITA: 
LT 90 5016 2000 1400 0844
LIETUVOS KREDITO UNIJOS PAREIGŪNŲ KU
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    NEPLANUOTAS NĖŠTUMAS


